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CAN – Conselho de Administração Nacional
da União dos Escoteiros do Brasil

MARIO  H.  P.  FARINON,  associado  da  UEB  com  número  de  registro
000001-9, vem pela presente apresentar como ASSUNTOS GERAIS para
a propor a  25ª REUNIÃO ORDINÁRIA   DA ASSEMBLEIA NACIONAL   DA  
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL o abaixo identificado.

Considerando:

- que o edital de convocação para esta reunião da Assembleia Nacional da UEB fixa
como  prazo  para  apresentação  de  temas  para  os  assuntos  gerais  o  próximo  dia
primeiro de abril;

- que a Assembleia Nacional da UEB, a teor do previsto no artigo 13 de seu estatuto é
o órgão máximo da instituição, e que, dentre suas competências se inclui no inciso “V”
“deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse do Escotismo e da UEB...”;

- que a teor do disciplinado pelo artigo 45 do estatuto da UEB “é dever de todos os
associados da UEB zelar pelo cumprimento deste Estatuto, do P.O.R. - Princípios,
Organização e Regras e dos regulamentos dos órgãos da UEB”;

- que estão ocorrendo irregularidades por parte de dirigentes de nível nacional sem que
o CAN, ciente deles, tome uma atitude resolutiva:

só me resta trazer a conhecimento desta assembleia estas irregularidades para que
delibere  em  relação  a  estas  irregularidades  e  dirigentes,  o  que  faço  nos  termos
seguintes.

CASO 1

COMISSÁRIO INTERNACIONAL – SR. MARCOS CARVALHO

Todos os fatos e irregularidades abaixo identificados foram apresentados ao CAN em
novembro/2017 com proposta de procedimento disciplinar contra o mesmo, entretanto
o pedido não foi acolhido e o referido continua irregular na função e praticando mais
irregularidades.
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FATO 1

O  Sr.  Marcos  Carvalho  ocupa  as  funções  de  Comissário  Internacional  sem  que
preencha os requisitos fixados pela UEB para tanto, artigo 6o. Da Resolução 002/2013.

“Art.  6º.  São  requisitos  mínimos  para  o  cargo  de  Comissário
Internacional e Adjunto: 
I. Fluência verbal e escrita em um dos dois idiomas da OMME (francês
ou inglês); 
II. Fluência verbal e escrita em um dos dois idiomas da OMME-Região
Interamericana (espanhol ou inglês); 
III.  Ter  participado  de  pelo  menos  1  (uma)  Conferência  Mundial  ou
Interamericana; e 
IV.  Demonstrar,  por  meio  de  currículo  profissional  e/ou  escoteiro,  a
habilidade  de  trabalhar  em  espaços  multiculturais  e  amplo
conhecimento das estruturas de governança da OMME.”

FATO 2

O Sr. Marcos Carvalho, em processo trabalhista (RT 4289/2004 ) que seu amigo e ex-
secretario geral da UEB Ewerson Steigleder moveu contra a instituição, falsificou um
contrato de trabalho  e mentiu em juízo em benefício do mesmo contra a UEB, o que
custou a instituição mais de R$ 190.000,00.

FATO 3

O  Sr.  Marcos  Carvalho,  no  exercício  da  função  de  Comissário  Internacional,
descumpre  sistematicamente,  em benefício  dos  filhos  e  amigos,  com as  previsões
contidas nos  incisos VIII. IX e XI do artigo 1o. da Resolução 002/2013 que assim
determina: 

“Art. 1º. A Política de Relações Internacionais da UEB pauta-se em: 
VIII. Promover  a participação crescente  de lideranças nacionais  em
jornadas internacionais de capacitação tais como conferências, cursos,
simpósios e seminários. 
IX. Dar  a  mais  ampla  divulgação  interna  aos  eventos  Escoteiros
internacionais e buscar democratizar a participação brasileira em tais
eventos.
XI. Fortalecer e fomentar o espírito de união e a coesão, assim como a
participação  ativa,  dos  associados  da  UEB  em  atividades
internacionais.”

FATO 4
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O  Sr.  Marcos  Carvalho,  no  exercício  da  função  de  Comissário  Internacional,
descumpre  sistematicamente,  em benefício  dos  filhos  e  amigos,  com as  previsões
contidas na alínea “e” da introdução da Resolução 02/2013, no inciso VII do artigo
5o. Da Resolução 02/2013; e, no artigo 22 da Resolução 02/2013.

“e) a  relevância  de  estabelecer  um  processo  transparente  para
candidaturas de brasileiros aos cargos eletivos internacionais e que,
sendo eleito, o associado deve assumir um compromisso de prestação
de contas com a UEB;”

“Art. 5º. São atribuições apenas do Comissário Internacional:
VII. Indicar à DEN, para posterior aprovação do CAN, os candidatos a
quaisquer  posições  internacionais,  sendo  que  tais  candidaturas  e
nomeações deverão sempre, e sobremaneira, levar em consideração o
potencial de contribuição do candidato para o Escotismo brasileiro e
mundial.”

“Art. 22. Qualquer candidatura a cargo eletivo internacional deverá ser
aprovada  pela  Diretoria  Executiva  Nacional,  mediante  seleção  e
indicação do Comissário Internacional e, posteriormente, validada pelo
Conselho de Administração Nacional. (meu destaque)
Parágrafo único.  Qualquer candidatura deverá ser acompanhada de
currículo  escoteiro  e  profissional,  carta  de  motivação  e  carta  de
compromisso,  em  que  o  candidato  concorda  com  as  obrigações
estabelecidas na presente Resolução.” 

Ele não promove processos seletivos com publicidade e aberto aos associados da
UEB  para  indicar  seus  filhos  e  amigos  para  as  funções  de  delegados  a  eventos
internacionais e candidatos a cargos eletivos internacionais.

Não  bastasse  ele  indicar  filhos  e  amigos  para  estas  funções,  indica  pessoas  sem
condições  que  acabam  sendo  vencidos por  candidatos  de  associações  muito
inferiores à UEB.

Para exemplificar:

-  na  eleição  de  2017  ao  “Conselho  da  Juventude  junto  ao  Comitê  Escoteiro
Mundial”, o candidato da UEB foi o filho que chegou em 14o., perdendo a eleição para
candidatos  de  associações  de  pouca  expressão  internacional  como  Tunísia,
Liechtenstein, Hong Kong, Kenya, Nepal, e Togo.

- na eleição de 2017 ao “Comitê Mundial”, o candidato da UEB foi um amigo pessoal
que chegou em 13o. , perdendo a eleição para candidatos de associações de pouca
expressão  internacional  como  Belgica,  Ghana,  Líbano,  Dinamarca,  Tunísia,  Sri
Lanka e Costa Rica.
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FATO 5

O  Sr.  Marcos  Carvalho,  no  exercício  da  função  de  Comissário  Internacional,
descumpre  sistematicamente,  em benefício  dos  filhos  e  amigos,  com as  previsões
contidas no inciso VIII do artigo 4o. da Resolução 02/2013.

“Art. 4º. São atribuições do Comissário Internacional e seu adjunto:
VIII. Promover  processo  seletivo  transparente,  receber  as
postulações que resultarem de tal  processo seletivo  e apresentar  à
DEN a lista de delegados e observadores às Conferências Escoteiras
Mundiais  e  Interamericanas  e  aos  Fóruns  de  Jovens  Mundiais  e
Interamericanos;”

Para exemplificar, nos eventos internacionais de 2016 nos EUA (Forum Interamericano
de Jovens e Conferência Interamericana) e de 2017 no Azerbaijan (Forum Muncial de
Jovens e Conferência Mundial) não houve nenhuma publicidade da possibilidade dos
associados participarem como delegados e escolheu entre seus amigos.

FATO 6

O Sr. Marcos Carvalho, no exercício da função de Comissário Internacional, simulou
um  processo  seletivo  para  o  Fórum  Mundial  de  Jovens  e  apresentou  ao  CAN  a
seguinte informação.

“Assim,  respeitando  o  resultado  do  processo  e  os  pré-requisitos
estabelecidos para obtenção ao subsidio escoteiro, informamos que a
delegação brasileira no 13º Fórum Mundial de Jovens será composta
por:

Delegados: Thais Queiroz e Tiago Lacerda (meu destaque)

Observadores: David Beraha, Marco Aurélio Barbosa e Melissa Senna

O David Beraha será o jovem beneficiado com o subsídio, na medida
em que preencheu todos os requisitos exigidos no edital  e  Thaís  e
Tiago não pleitearam o mencionado apoio financeiro.”

A alguém  desavisado  esta  informação  parece  normal  e  correta,  entretanto  é  uma
fraude onde são apresentados como delegados: os nomes de  Thais Queiroz e Tiago
Lacerda (que, em verdade estão com nomes falsos, adulterados.

Foram excluídos o sobrenome Carvalho de ambos para não se perceber que eram
filhos de Marcos Carvalho, e foram apresentados sobrenome diversos entre si para que
não se percebesse que se tratavam de irmão.
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Os nomes verdadeiros deles são.

Thaís Lacerda Queiroz Carvalho
Tiago Lacerda Queiroz Carvalho

A prática é configurada como crime, entretanto CAN e DEN nada fizeram a respeito e o
mesmo continua como se nada tivesse acontecido.

FATO 7

O Sr. Marcos Carvalho, no exercício da função de Comissário Internacional, na mesma
simulação do processo seletivo para o Fórum Mundial de Jovens, cuja informação esta
acima descrita, criou uma “bolsa” de R$ 5.000,00, não prevista no orçamento, para
beneficiar o que deixou seus filhos ficarem de delegados e que coincidentemente é
afilhado de um membro da CNRI que participou do suposto processo seletivo.

FATO 8

O  Sr.  Marcos  Carvalho,  no  exercício  da  função  de  Comissário  Internacional,
descumpre sistematicamente, com a previsão contida no  artigo 18o.  Da Resolução
02/2013; ou seja, na Conferência Interamericana nos EUA, não submeteu à delegação
os temas que necessitavam tomada de decisão institucional.

FATO 9

O Sr. Marcos Carvalho, no exercício da função de Comissário Internacional, volta a
cometer as irregularidades de não promover a divulgação e nem processo seletivo para
a participação de um de nossos jovens no  evento internacional denominado de “8th
Sharjah International Youth Gathering 2018”, nos emirados Árabes Unidos, que ocorreu
em fevereiro passado e tinha todas as despesas pagas pelos organizadores.

Novamente é feita uma escolha de cunho pessoal.

FATO 10

O Sr. Marcos Carvalho, no exercício da função de Comissário Internacional,  ao ser
questionado por jovens que tinham o direito de participar do processo seletivo para o
evento ficaram indignados e promoveram vários questionamentos, ao que, em relação
a um deles, o denunciado apresentou a seguinte explicação.
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A resposta é censurável em todos os aspectos, e, uma prova de incompetência em não
fazer um processo seletivo, descumprimento de regra em não dar publicidade, e uso
das seguintes mentiras.

a) Vamos admitir que o convite para o evento tenha chegado em 08/12 e a indicação
deveria ocorrer até 17/12 como ele afirma. Primeiro ele já sabia do evento porque na
edição  anterior  ele  mandou  o  próprio  filho.  Segundo  porque  se  estivesse
acompanhando as notícias já deveria saber.

b) Afirmar que é impossível realizar um processo seletivo em 9 dias, de 8 a 17/12, não
procede porque até a Guatemala realizou processo seletivo. O tempo poderia ser curto,
mas não justifica não fazê-lo.

c) A alegação de que quem ele escolheu havia sido classificado em terceiro lugar no
processo  de  seleção  para  o  Forum Mundial  de  Jovens  é  outra  mentira,  quem se
classificou em terceiro foi outro jovem, David Beraha.

d) Querer justificar que o escolhido não teria ido ao Forum Mundial de Jovens, mesmo
que tivesse recebido a ajuda de R$ 5.000,00 que foi oferecida ao segundo classificado,
é dupla mentira. A primeira é que para aquele evento quem recebeu os R$ 5.000,00 foi
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o terceiro classificado. A segunda é que não é verdade que ele não iria mesmo que
recebesse os  R$ 5.000,00,  isto  porque,  se  fosse assim,  porque se  inscreveu para
aquele processo.

e) Afirmar que a mesma situação ocorreu com o quarto então classificado é mais uma
dupla  mentira.  Primeiro  porque  o  quarto  colocado  teria  sido  o  agora  escolhido.
Segundo porque, se queria se referir ao quinto que então desistiu também não procede
porque  ambos  desistiram  porque  os  R$  5.000,00  foi  concedido  ao  terceiro  David
Beraha. 

Fica  comprovado,  mais  uma vez,  que  o  denunciado  segue  não  cumprindo  nossas
regras, particularmente com as previsões contidas nos incisos VIII, IX e XI do artigo 1o.
da Resolução 002/2013 que assim estabelece:

DA CONCLUSÃO

Os detalhes e provas dos fatos acima identificados estão de posse do CAN com os
pedidos de instauração de processo disciplinar contra o mesmo.

As ocorrências acima narradas comprovam que o Sr. Marcos Carvalho descumpriu os
seguintes dispositivos da Resolução 002/2013 da UEB.

- alínea “e” da introdução;
- incisos VIII, IX e XI do artigo 1o.;
- inciso VIII do artigo 4o.;
- inciso VII do artigo 5o.;
- artigo 6o.;
- artigo 18.;
- artigo 22.;

Em consequência, descumpriu com a previsão contida no  artigo 45 dos  Estatuto da
UEB que assim prevê.
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“Art.  45  -  São  deveres  dos  associados  da  UEB  zelar  pelo
cumprimento deste Estatuto, do P.O.R. - Princípios, Organização e
Regras e dos regulamentos dos órgãos da UEB e, além disso:...”

Mais,  o  Sr.  Marcos  Carvalho  descumpriu  os  seguintes  preceitos  de  nossa  Lei
Escoteira.

I.  O escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais que sua
própria vida; 
II. O escoteiro é leal; 
VII. O escoteiro é obediente e disciplinado; 
IX. O escoteiro é econômico e respeita o bem alheio; 
X. O escoteiro é limpo de corpo e alma.

As irregularidades praticadas pelo Sr. Marcos Carvalho, de conhecimento do CAN e da
DEN, são incompatíveis com a condição de associado da UEB, muito  mais com a
condição de dirigente nacional porque tipificam-no como incurso;

-  no inciso “VI” do artigo 10 da Resolução 003/2008;

- nos incisos “II”, “III”, “V”, “IX” e “XI” do artigo 11 da Resolução 003/2008; e,

- nos incisos III e IV do § 1º -do artigo 48 dos estatutos da UEB.

“Art. 10 - São passíveis de “Suspensão” as seguintes condutas, dentre
outras, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais ou
menos grave:
VI. Deixar  de  cumprir  ou  de  fazer  cumprir  lei,  regulamento  ou  ato
normativo, na esfera de suas atribuições; ...”

“Art. 11. - São passíveis de “Exclusão” as seguintes condutas, dentre
outras, desde que não se justifique a imposição de penalidade menos
grave: 
II. Conduta incompatível com a moral e os bons costumes; 
III. Valer-se do cargo ou da função visando obter proveito para si ou
para outrem;
V. Praticar ato lesivo à honra ou ao patrimônio da instituição ou de
qualquer de seus Associados;
IX. Aplicar irregularmente verba da instituição;
XI. Reincidência em faltas puníveis com Suspensão.

Art. 48 -  Todos os associados da UEB estão sujeitos às seguintes
medidas disciplinares:
...
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§  1º  -  São  passíveis  de  exclusão  as  seguintes  condutas  de
associados, entre outras:
...
III - outra conduta incompatível com a moral e os bons costumes;
IV - reincidência em faltas puníveis com suspensão.

DOS REQUERIMENTOS FINAIS

1. Requeiro, tempestivamente, a inclusão deste assunto nos Assuntos Gerais da
25ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA ASSEMBLEIA NACIONAL  DA UNIÃO  DOS
ESCOTEIROS DO BRASIL

2. Requeiro que,  ante  as  graves  irregularidades  praticadas  pelo  Sr.  Marcos
Carvalho,  e  as  continua  praticando,  seja  determinada  a  instauração  do
processo disciplinar que o requerente já apresentou perante o CAN em seu
desfavor, e, com base na previsão contida no artigo 22 da Resolução 03/2008 da
UEB lhe seja imposta imediatamente SUSPENSÃO PREVENTIVA, para que
se evite o agravamento dos danos institucionais que o exercício de seu cargo
possa gerar.

“Art. 22 - Determinada a instauração de Processo Disciplinar, poderá a
Diretoria  instauradora,  por  decisão  fundamentada,  suspender
preventivamente o Denunciado por até 90 (Noventa) dias, prazo este
prorrogável  por  igual  período,  para  que  ele  não  venha  a  influir  na
apuração  dos  fatos  e  de  modo  a  evitar  o  agravamento  dos  danos
eventualmente causados.”

3. Requeiro que,  instalado  o  processo  disciplinar  acima  referido,  lhe  sejam
aplicadas as punições cabíveis, o que no entender do requerido, deve ser a sua
exclusão do Sr. Marcos Carvalho da UEB.

Nestes Termos
Peço Deferimento

Porto Alegre, 29 de março de 2018

Mario H. P. Farinon
UEB 000001-9
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